(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER

ALGEMENE INFORMATIE
Sector

Handel, commercie en ondernemen

Niveau

4

Leerweg

bol

Dag/avond

Dagopleiding

Duur

3 jaar

Crebo

25132

LOCATIES
's-Hertogenbosch, Vlijmenseweg Oss, Euterpelaan Veghel, Muntelaar

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
WAT GA IK LEREN?
Je begint deze opleiding met een brede oriëntatiefase. In het eerste gedeelte van de opleiding ligt de focus op jouw talenten
en ambities, de wereld van verkoop aan particulieren en bedrijven en behoeften van klanten. Je leert welk traject de klant
aflegt van het moment van interesse voor een product of dienst, tot het moment dat de klant er gebruik van maakt.
De opleiding bestaat uit modules. Na de oriëntatiefase volgt de basisfase. In deze fase ga je in modules aan de slag met
vragen uit de praktijk. Hier werk je samen met andere studenten aan. Je kiest zelf de modules. Weet je al welke richting in
de handel je op wil? Dan kies je voor modules gericht op jouw keuze. Weet je nog niet precies welke richting je op wil? Dan
heb je in deze fase alle ruimte om te verkennen wat bij jou past. Ook volg je workshops en komen gastsprekers uit het
bedrijfsleven hun ervaringen delen over de praktijk. Zo leer je de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om de modules
goed uit te kunnen voeren.
Vervolgens begin je aan de verdiepingsfase. Hierin kies je voor verdiepende modules. Ook werk je aan vraagstukken vanuit
de praktijk of wellicht vanuit jouw eigen onderneming. Je hebt ook altijd de mogelijkheid om extra modules te volgen. Zo
krijg je meer verdieping en leer je extra dingen die in jouw toekomst goed van pas kunnen komen. De laatste fase is de
afstudeerfase. Deze vindt plaats in de praktijk. Hierin toon je aan dat je startbekwaam bent.
Aan de start van de opleiding word je gekoppeld aan een coach. Gedurende de hele opleiding ondersteunt deze coach jou
met het bewaken van overzicht, opstellen van doelen, jouw leerproces en het maken van goede keuzes. Jij hebt de regie
tijdens de opleiding!

WAT KAN IK WORDEN?
Het Koning Willem I College biedt bij de studierichting Commercie twee opleidingen aan: commercieel medewerker en
(junior) accountmanager. Beide opleidingen leiden op tot een commerciële functie bij een business-to-businessbedrijf. Dat
is een onderneming die producten of diensten aan andere bedrijven levert (dus niet aan consumenten).
Als (junior) accountmanager voer je verkoopgesprekken bij grote klanten (accounts). Tijdens dit gesprek inventariseer je de
behoeften van de klant en geef je een advies op maat. Ook onderhoud je in de tussentijd relaties met klanten en werk je
samen met andere afdelingen om je klanten tevreden te houden. Een (junior) accountmanager is tevens verantwoordelijk
voor het aantrekken van nieuwe klanten (acquisitie).
Je verzorgt vervolgens het hele salestraject. Je stelt offertes en orderbevestigingen op en je informeert je klanten over
eventuele vertragingen in de levering. Ook handel je op een zorgvuldige manier eventuele klachten af.

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
WAT DOE IK TIJDENS DE STAGE?
Leren doe je natuurlijk niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Tijdens jouw stage doe je praktijkervaring op en leer je
nog beter hoe de commerciële wereld of de handel in elkaar zit. Zo kom je er ook achter wat dat voor jouw functie betekent.
Hierdoor leer je niet alleen jouw toekomstige werkveld goed kennen, maar ook jezelf.
De afstudeerfase vindt plaats in de praktijk. De momenten van de andere stages tijdens je opleiding zijn afhankelijk van de
leerroute die jij kiest. Stages zijn niet alleen een plek waar je in de praktijk kan brengen wat je leert, maar vooral ook om in
de praktijk te leren. Net als tijdens de rest van je opleiding werk je tijdens je stages aan jouw doelen.
Stage lopen kan alleen bij bedrijven die erkend zijn. Kijk op www.stagemarkt.nl voor erkende stagebedrijven.

HOE MELD IK ME AAN?
Aanmelden voor deze opleiding? Klik dan op ‘Aanmelden voor deze opleiding’ en volg de stappen.
Voor deze opleiding word je altijd uitgenodigd voor een studiecheckmoment. Eventueel word je daarna uitgenodigd
voor een vervolggesprek.
Meer informatie over aanmelden vind je hier.

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
MEER WETEN?
Maak kennis met ons college op onze Open Dagen. Kijk op www.kw1c.nl
Aanmelden voor het nieuwe schooljaar kan vanaf 1 november

(JUNIOR) ACCOUNTMANAGER
WAT ZIJN DE TOELATINGSEISEN?
Vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg of theoretische leerweg. Advies: economie, wiskunde
en Duits
Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4

WELKE VERVOLGOPLEIDING KAN IK DOEN?
Opleidingen op associate degree en hbo-niveau.

WAT ZIJN DE STUDIEKOSTEN?
Verplichte kosten
Ministerie (lesgeld)

€ 1239,-

Leerjaar 1

€ 200,-

Leerjaar 2

€ 200,-

Leerjaar 3

€ 50,-

Lesgeld (jaarlijks) is verplicht wanneer je op 1 augustus van het nieuwe schooljaar 18 jaar of ouder bent.

